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„Człowiek, środowisko, integracja. Kampania promocyjna i informacyjna  

dotycząca obszarów Natura 2000  

na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” 

 
Hasło projektu: Zostań Orłem Natury 2000 

 

Strona internetowa projektu: www.naszanatura2000.pl 

 Czas trwania projektu: styczeń 2013 - grudzień 2014 r.  

 Grupa docelowa: dzieci i młodzież, mieszkańcy województwa kujawsko – pomorskiego  

 Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie akceptacji zasad ochrony przyrody 

wśród społeczności lokalnej i wzmocnienie znajomości zasobów przyrodniczych regionu, w 

tym przede wszystkim obszarów Natura 2000.  

 Działania projektu: 

- warsztaty promocyjno – informacyjne dla dzieci i młodzieży realizowane na terenie   

Szkoły Leśnej na Barbarce, zarówno w postaci jednodniowego pobytu bez noclegu jak i dwu 

lub trzydniowych pobytów w Bazie Noclegowej na Barbarce, 

- konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, o nagrodę Orła Natury 2000, 

- wizyty Tiliobusu,  

- kampania telewizyjna, radiowa, internetowa i prasowa w tym konferencje prasowe 

promujące obszary NATURA 2000 na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, 

- kampania informacyjna skierowana do nauczycieli z województwa kujawsko – 

pomorskiego promująca walory dziedzictwa przyrodniczego województwa, w tym obszarów 

http://www.naszanatura2000.pl/
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NATURY 2000, 

- serwis internetowy, 

- piknik NATURA 2000 organizowany na terenie Osady Leśnej Barbarka podsumowujący 

projekt realizowanej kampanii informacyjno – promocyjnej. 

Finansowanie projektu: 

Projekt finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego na lata 2007 - 2013  

Projekt współfinansowany jest ze środków WFOŚiGW w Toruniu.  


